
NR 2 • JUNI 2008   INFORMATION TILL MEDLEMMAR I STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING ÅRGÅNG 24

För fastighetsägaren, tyska fastighets-
bolaget Oppenheim Immobilien, betyder
tillståndet att livsmedelsförsäljningen
ska ske inom befintlig byggnad. 

När Eko öppnade i Länna 2002 upp-
gick säljytan till 7 000 kvadratmeter,
vilket är otillräckligt för en City Gross.
Men genom att ta i anspråk delar av
ytorna till det nu nedlagda Asko-varu-
huset blir förutsättningarna annorlunda.
Askos ytor ligger i samma byggnad och 
i direkt anslutning till Eko. En normal
City Gross kräver säljytor på runt 12 000
kvadratmeter. Enligt vad Stockholms-
handlar’n erfar siktar Bergendahls på
en öppning av City Gross till julhandeln
i år.

Närmaste konkurrenten, Willys, som 
ligger vid Nynäsvägen och ett stenkast
från Eko, kommer helt klart att få det
tuffare.

CENTRUMUTVECKLING
Vid Nynäsvägen i Flemingsbergsdalen 
– också i Huddinge kommun – fortskrider
planarbetet för en funktionsblandad
stadsdel med arbetsplatser, bostäder,
service, resecentrum och handel. För det
sistnämnda svarar Skanska, som ska
bygga bland annat ett köpcentrum med
ICA Maxi som främste dragare. För att
få fram en bra utbudsmix överväger nu
Skanska att låta Centrumutveckling
svara för den kommersiella gestaltningen.

Enligt den handelsutredning som
Huddinge kommun har tagit fram, finns
det marknadsmässiga förutsättningar
för en stormarknad med kompletterande
dagligvaruinriktade butiker och service-
inrättningar med en uthyrbar yta på 
12 000–14 000 kvadratmeter utan att
allvarligt skada omgivande butiker och
centrum. Detaljplanen bedöms inte vara
färdig förrän under första kvartalet
2010. 

I Salems Centrum kommer förmodligen
ICA Supermarket att få ny konkurrens.
Abeerdeens Property Investors sitter nu
med en outhyrd butikslokal på knappt 
1 100 kvadratmeter efter det att Netto
stängde förra sommaren. ICA AB betalar
ännu hyra, men avtalet löper ut vid
kommande årsskifte. Oklart är vem som
blir ny aktör – Lidl, Vi eller Coop?

EXTRA I NY TAPPNING
Coop Sverige tog med en Coop Extra 
– i en helt ny tappning – hem spelet om
dagligvaruläget i handelsområdet Eneby-
ängen vid Enmans Väg i Danderyd.
Danska TK Development vann för några
månader sedan kommunens anbuds-
tävling och förvärvade också från 
kommunen marken för 74 miljoner kronor.
TK valde därefter Coop före Axfood, vars
förslag med en Willys inte uppfyllde den
mat- och färskvaruprofilering, som kom-
munen hade satt upp. En Willys hade
nämligen varit tvungen att kompletteras
med en saluhall.

Coops butik, vars namn ännu inte 
är bestämt, ska bli något utöver det
vanliga. Det gäller framför allt färskvaru-
och matvaruutbudet. Prisprofilen ska
också vara vass. Butiken får en totalyta
på 4 300 kvadratmeter, vilket är runt 
1 000 kvadratmeter mer än en normal
Coop Extra av i dag. 

I förbigående kan nämnas att Coop
Extra i Täby Centrum stänger i november
och att ingen återkomst är aktuell efter
centrumets om- och utbyggnad.

Totalt kommer handelsområdet
Enebyängen att omfatta cirka 14 000
kvadratmeter. Öppningen är satt till
oktober 2009. 

I direkt anslutning till TKs handels-
område, men på egen mark, kommer
Plantagen att öppna en växtmarknad,
dock inte en helt ”fullvuxen” sådan. 

NY LOKAL FÖR VI
Vid Eneby Torg i Danderyd ska den
befintliga centrumbebyggelsen ersättas
med ny bebyggelse bland annat i form
av två bostadskvarter med kringbyggda
gårdar och med kommersiella lokaler i
bottenvåningen som ska nås från torget.
Kyrkan och biblioteket är de enda bygg-
nader som blir kvar i befintligt skick. För
köpman Leif Hall innebär det att hans
butik Vi Enebytorg flyttar in i helt nya
och ett par hundra kvadratmeter större
lokaler. Någon annan ny dagligvarubutik
blir det inte i Eneby Torg.

– I den nuvarande lokalen har 
möjligheterna till maximal säljyta inte
utnyttjats. I dag uppgår säljytan till 
1 000 kvadratmeter av 1 600 kvadrat-
meter totalt, så vi kommer i den nya
lokalen att få mer säljyta, berättar Leif
Hall, som räknar med att kunna hålla
öppet ända till dess att han ska flytta 
in i de nya lokalerna i oktober nästa år. 

Lidl verkar nu ha bestämt sig för att
bygga en butik på den tomt i Stocksund,
som man i fjol förvärvade av Netto. 
Efter positivt besked från Regerings-

rätten, dit detaljplanen hade över-
klagats för länge sedan, har nu Lidl hos
Danderyd kommun ansökt om bygglov
för att sätta upp en skylt. Så snart är
säkert också bygget igång. 

VI TILL SUNDBYBERG
Som första hyresgäst har Vi-handlaren
Lars Thelin tecknat hyreskontrakt i gatu-
planet i Diligentias ombyggnadsprojekt
Esplanaden Ett i kvarteret Kabeln i 
centrala Sundbyberg. Butiken – som
ännu inte fått något namn – får en
totalyta på 2 500 kvadratmeter och 
säljyta på 1 900–2 000 kvadratmeter.

– Vi kommer att satsa på en ut-
präglad färskvaruprofil och hoppas på
en öppning i augusti nästa år, säger
Lars Thelin. 

Esplanaden Ett kommer också 
att rymma en hemelektronikbutik och
restauranger samt inte minst kontors-
lokaler. 

Lars Thelin driver sedan tidigare 
Vi Matpressen på Rålambsvägen 
i Stockholm och Vi Ellbe Livs i Söder-
tälje.  ●

Klart för City Gross i Länna

handlar’n
Det är nu klart att Eko i Länna konverteras till en City Gross. Huddinge kommun har gett fastighetsägaren 

tillstånd för livsmedelsförsäljning på 2 600 kvadratmeter.

Genom att ta anspråk tidigare Askos lokaler ska Eko i Länna utvidgas och 
konverteras till en City Gross, som ska öppna före jul.
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Årsmötet och vårfesten lördagen den 

26 april samlade 220 deltagare i form

av handlare, seniorer, stipendiater och

särskilt inbjudna – alla med respektive.

Efter årsmötet höll Fredrik Kolterjahn

från Handelns utredningsinstitut (HUI)

ett uppskattat föredrag om utvecklingen

för Stor-Stockholms köpcentrum. 

Under middagen och kvällen i Stora

Salongen på Berns underhölls deltagarna

av skönsjungande show-bandet Men’s

Room. I sedvanlig ordning avslutades

kvällen med dans. 

INVERKAN PÅ RESULTATET
Till årsmötesförhandlingarna kunde

SLHFs ordförande Calle Iveroth hälsa

inte mindre än 132 åhörare välkomna. 

SLHFs VD Ragnar Fransson redo-

gjorde för föreningens verksamhet 

och ekonomi under 2007 – ett år som

präglats av stora investeringar och

renoveringsarbeten till följd av förvärvet

i mars i fjol av föreningens nya fastighet,

”Villa Adolfsberg”, men också av kost-

nader för att iordningställa lokaler åt

nya hyresgäster i föreningen fastighet

Hägerberget 55 på Regeringsgatan 109. 

Detta hade en betydande inverkan

på 2007 års resultat, som efter skatt

blev knappt –8,8 miljoner kronor jämfört

med en vinst 2006 på 109 000 kronor. 

NYA HYRESGÄSTER
Att det kommit in nya hyresgäster på

Regeringsgatan förklaras av att den

tidigare starkt dominerande hyresgästen

Alecta i september i fjol lämnade sina

lokaler på fyra våningsplan och att SLHF

samma månad flyttade sitt kansli till

Villa Adolfsberg. 

Med hjälp av en mäklare har nya

hyresgäster engagerats till Regerings-

gatan och detta till för SLHFs vidkom-

mande bättre hyror. Genom att det nu 

är fler hyresgäster får uppsägningar av

hyreskontrakt mindre allvarliga konse-

kvenser för föreningen.

– Vi räknar också med att hyresin-

täkterna, när vi får våningsplan 5 uthyrt,

kommer att ligga på en avsevärt högre

nivå, förklarade Ragnar Fransson. 

I dag återstår cirka 900 kvadratmeter

att hyra ut, varav 650 kvadratmeter har

korttidsuthyrts under första halvåret i år.

Hyresbortfallet till följd av Alectas ut-

flyttning uppgick för 2007 till knappt 

en miljon kronor. 

– Av kostnaderna för Regeringsgatan

under fjolåret tog vi 4,3 miljoner kronor 

i form av byggnation och konsultkostna-

der över resultaträkningen, sade Ragnar

Fransson.

OMFATTANDE RENOVERING
Villa Adolfsberg, som ligger i bolaget

Fastighets AB Wivalliusgatan 25,

genomgick under 2007 en förhållandevis

omfattande utvändig renovering, men

även en invändig anpassning till SLHFs

behov genom mindre ombyggnader.

Föreningens kansli flyttade in i de nya

lokalerna i september i fjol medan säll-

skapslokalerna togs i bruk i februari 

i år. Under året balanserades förbätt-

ringskostnader med 4,6 miljoner kronor

och inventarieanskaffning med knappt

400 000 kronor medan en dryg halv 

miljon kronor kostnadsfördes. 

– Även om fastighetsköpet och 

konsekvenserna av detta innebar ett

gediget underskott 2007 är alla överens

om att satsningen på Villa Adolfsberg 

är riktig, sade Ragnar Fransson.

104 MILJONER I TAXERINGSVÄRDE
Resultatförsämringen verkade inte 

heller oroa medlemmarna, som för-

klarade att de såg investeringarna och

kostnaderna som väl använda pengar. 

SLHF kan uppvisa en stark ekono-

misk ställning.

– Fastigheten på Regeringsgatan

står i balansräkningen upptagen till

elva miljoner kronor medan taxerings-

värdet ligger på 104 miljoner kronor 

och marknadsvärdet betydligt högre,

påpekade Ragnar Fransson. 

Calle Iveroth berömde Ragnar

Franssons möblering och stilsättning 

av Villa Adolfsberg.

– Tavlorna, som han har köpt in, 

ser ut som om de har hängt där sedan

huset byggdes. Och smålänning som

han är, har han inte heller betalat för

mycket. Ibland har han fått gå ifrån

auktioner tomhänt därför att han 

har lagt för låga bud, berättade 

Calle Iveroth. 

HÖJDA MEDLEMSAVGIFTER
Trots att föreningen något har hämmats

av det stora arbetet med fastigheterna,

har verksamheten varit ganska om-

fattande under 2007. 

Föreningens chefsjurist Kjell Jönsson 

har bistått medlemmarna med juridisk

rådgivning i olika frågor. 

Antalet medlemmar i SLHF minskade

under året från 229 till 221 och i Senior-

klubben från 279 till 277. 

SLHFs styrelse kom också – och det

var länge sedan sist – med ett förslag

om höjda medlemsavgifter, som klubba-

des igenom med acklamation. 

Ragnar Fransson drog också bud-

geten för 2008 där resultatet efter skatt

beräknas bli -470 000 kronor.   ●

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET OCH VÅRFESTEN

Högt i tak på Berns
Det var, i dubbel bemärkelse, högt i tak när SLHF höll sitt årsmöte och sin vårfest på Berns Salonger, 

som får betraktas som en av Stockholms vackraste festlokaler.

Det var som vanligt god stämning när SLHF håll sitt årsmöte och sin vårfest. 

Till middagen i Stora Salongen på Berns hade 220 deltagare bänkat sig.

Den förutvarande och den nuvarande VDn för SLHF – Bengt Gustafson respektive 

Ragnar Fransson – fick sig en pratstund utanför Berns.

Under och middagen och kvällen såg

show-bandet Men’s Room till att höja

stämningen ytterligare.
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Nytt från Seniorklubben

I Seniorklubben valdes Börje Ahlén in som ny ledamot på en utökad styrelseplats
medan Hasse Engström och Katarina Wådell valdes in som nya suppleanter. 
Bengt Wessman, som tidigare har varit suppleant, valdes till ledamot. Avgick ur
Seniorklubbens styrelse gjorde Conny Rydén som ledamot och Gullbritt Linde som
suppleant. Båda hade avböjt omval. 

SLHFs styrelse fram till årsmötet 2009 består av följande ledamöter (om ej annat
anges är ledamoten vald eller omvald till 2009): Ordförande: Calle Iveroth, 
ICA Nära Nyckelby, Ekerö (omval till 2010). 1:e vice ordförande: Leif Jönsson, ICA
Banér i Stockholm och ICA Metro i Täby Centrum. 2:e vice ordförande: Lars Thelin, 
Vi Matpressen i Stockholm (omval till 2010). Övriga ledamöter: Göran Andersson, 
ICA Globen i Johanneshov (omval till 2010); Ove Ekman, Vi Matbiten Telefonplan 
i Hägersten; Bo Forsslund, ICA Axelsberg i Hägersten (omval till 2010); Hans Lundgren,
ICA Karlaplan i Stockholm och Göran Paulsson ICA Kvantum Värmdö (omval till 2010).
Suppleanter: Anders Carlsson, Vi Wasahallen i Stockholm (omval till 2010) och
Catharina Berg, ICA Nära Rösjöhallen i Täby.

Styrelsen för Seniorklubben valdes enligt följande (vald till 2009 om ej annat anges): 
Ordförande Göran Paulsson (omval till 2010) och ledamöter Börje Ahlén (nyval till
2010), Olavi Ruuskanen, Vallentuna, Stig Troedsson, Hägersten, Bengt Wessman,
Täby (nyval till 2010) och Sten Åhlund, Tullinge – samt suppleanter Hasse Engström,
Ekerö (nyval till 2010) och Katarina Wådell, Stocksund (nyval).   ●

Utökad styrelse 
i Seniorklubben
Det blev inga förändringar i SLHFs styrelse vid årsmötet. 

Seniorklubben styrelse utökades dock med en person 

och fick totalt tre nya ledamöter. 

Så är då vårsäsongen över och 
den sista bridgegiven är utdelad.
Det har varit en intensiv vår med
mycket festande – och vi kan väl
behöva vila upp oss lite till mans.
Jag vill ändå passa på att ”puffa”
lite för Hälsingeresan, som går den
20-21 augusti. Många tidigare 
resenärer kan gå i god för att det
blir en resa som kommer att rymma
både fest och kultur. Passa på att
anmäla Dig, antalet platser är
begränsat! 

Jag vill också tacka för förtroendet
att få leda Seniorklubben under
ännu en period och samtidigt hälsa
de nya ledamöterna i styrelsen varmt
välkomna. Jag vågar lova att det
kommande året kommer att innehålla
både det som vi är vana med att
klubben sysslar med – och dessutom
en hel del nya arrangemang.

Ha en riktigt skön sommar!

Göran Paulsson,
ordförande i Seniorklubben

ICA Supermarket i Teg slutar sälja tobak, ivrigt påhejad av ICAs och Svensk

Dagligvaruhandels ledningar. En statlig enmansutredare ska fram till års-

skiftet se över reglerna för tobaksförsäljningen – och Handels ordförande 

konstaterar att man ”välkomnar om ett större ansvar läggs på arbetsgivaren.

Den anställde ska inte straffas, bara arbetsgivaren.” 

För handeln är tobaksförsäljningen inte någon stor intäktskälla. Däremot 

är det en principiellt viktig fråga om hur långt handelns ansvar sträcker sig

när det gäller att skydda medborgarna mot deras egen dumhet. Ska handeln

ta det ansvar som politikerna inte vågar ta? Om samhället anser att med-

borgarna ska ha tillgång till vissa varor under vissa förutsättningar så har

jag väldigt svårt att se att handeln har någon slags moralisk skyldighet 

att förhindra detta. Snarare har man en historisk skyldighet att sälja 

de varor som kunderna får och vill köpa.

Att den enskilde köpmannen själv väljer att sluta sälja tobak är naturligt-

vis helt okej, men att ledande företrädare för handeln går ut och kallar 

ett sådant beslut för ”modigt” känns pinsamt och ansvarslöst. När våra 

folkvalda anser att vi ska få sälja tobak, folköl, herrtidningar, tändargas,

muskotnötter, thinner, nikotintuggummi och en massa andra produkter, 

som kan vara skadliga för folkhälsan, så är det naturligtvis inte ”fegt” 

av handlarna att göra det! 

Handelns företrädares uppgift är i stället att se till att de regelverk som

omgärdar olika typer av varor är så utformade att butikerna har en rimlig

möjlighet att följa dem. Sedan är det köpmannens skyldighet att informera

alla berörda om de regler som gäller. Men om någon bevisligen har fått 

tillräcklig information, så är det den personens ansvar att tillämpa 

reglerna, vare sig det gäller ålderskontroll eller att stanna vid rött ljus. 

Så vitt jag vet är det ingen som har hävdat att Anitra Steen ska ställas 

till ansvar för alla de gånger som underåriga fått köpa alkohol på System-

bolaget? Hon behövde ju inte ens ta ansvar för att en hel ”skolklass” 

av hennes butikschefer tog emot mutor.

Sistnämnda dam har ju dessutom blivit invald i Svensk Handels styrelse. 

En titt i min kristallkula säger mig att frågan om vin i butik nu har blivit

fullständigt avförd från agendan i vår stora branschorganisation – och även

i dess ”underavdelning” Svensk Dagligvaruhandel. Ännu en gång står livs-

medelshandlarnas hela förhoppning till deras egen organisation SSLF.

Därmed ber jag att få tillönska Er alla en riktigt skön sommar med bra 

försäljning och kanske till och med lite välbehövlig semester.

NÅGRA RADER FRÅN VD

Fega handlare?

Börje Ahlén och Hasse Engström valdes 

in som ny ledamot respektive ny suppleant

i Seniorklubben. Katarina Wådell valdes

också in som ny suppleant, men hon 

kunde inte medverka vid årsmötet. 

Gullbritt Linde och Conny Rydén avtackades

som avgående medlemmar i Seniorklubbens

styrelse. 

 



Totalt var det 46 medarbetare i medlems-

butikerna som fick ta emot utbildnings-

stipendier vid föreningens årsmöte.

Stipendier delades i år ut från Viktualie-

handlarnas Pensionsinrättning (981 815

kronor), Stiftelsen Milli och Carl Palmérs

testamentsfond (580 300 kronor), och

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendie-

fond (18 750 kronor).

Avkastningen och reglerna för den

sistnämnda fonden medgav ingen ut-

delning, men det tyckte fondens stiftare,

den förutvarande handlaren Sigurd

Johansson, var tråkigt, varför han gick

in med egna privata medel för att en

utdelning skulle kunna ske även i år.

Detta initiativ drog ned stora applåder

bland årsmötesdeltagarna på Berns. 

Stipendiemedlen används för att

täcka kostnad för utbildning genom 

ICA-skolan och Vi utbildningar. Av de 

46 beviljade stipendiaterna gick 24 till

kvinnor. I år varierade stipendierna 

mellan 6 800 och 50 000 kronor. 

34 stipendier gick till ICA-butiker och

elva till Vi-butiker.

VIKTUALIEHANDLARNA
Stipendiater genom medel från

Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning

är Mikael Arbenius, ICA Supermarket

Årsta, butiksledarutbildning; Rose-Marie

Atanasson Lindberg, ICA Ektorp, butiks-

ledarutbildning; Angelica Backman, Vi

Wasahallen, avdelningschefsutbildning;

Gunnel Becker, ICA Supermarket

Larsberg, butiksledarutbildning; Marie

Bjernegård, Hemköp Upplands Väsby, ny

som ledare; Patrik Hagberg, Vi Björnboda,

butikschefsutbildning; Emelie Högling,

ICA Supermarket Årsta, kassaledare; 

Erik Johansson, Vi Matbiten Telefonplan,

ny som chef; Fredrik Jonsson, ICA Metro

Täby Centrum, företagsledarutbildning;

Patrick Jönsson, ICA Banér, kassaledare;

Lina Karlsson, ICA Supermarket Larsberg,

fiskutbildning; Jane Kirmo, ICA Aptiten,

butiksledarutbildning; Sandra Lindström,

ICA Kvantum Värmdö, ledarutveckling;

Mats Lundgren, ICA Supermarket

Larsberg, företagsledarutbildning; 

Viktor Mattsson, Vi Matbiten Telefonplan,

avdelningschefsutbildning; Jessika

Nilsson, ICA Supermarket Årsta, effektiv

butiksdrift; Fia Nordgren, ICA Karlaplan,

butiksledarutbildning; Cecilia Nordström,

ICA Kvantum Värmdö, ledarutveckling;

Pia Otterborg Berg, ICA Kvantum Flyg-

fyren, företagsledarutbildning; Elisabet

Roppen, ICA Metro Täby Centrum, kassa-

ledare; Christian Sandberg, ICA Metro

Täby Centrum, butiksledarutbildning;

Karolin Sandberg, ICA Nära Aspudden,

butiksledarutbildning; Anna Skarke, 

ICA Aptiten, frukt o grönt steg 2; Petter

Sundström, Vi Matbiten Telefonplan, 

köttgesäll; Mattias Söderberg, ICA

Kvantum Värmdö, butiksledarutbildning;

Daniel Trygg, ICA Riddaren, butiksledar-

utbildning och Mattias Wagenius, ICA

Nära Aspudden, företagsledarutbildning. 

PALMÉRS TESTAMENTSFOND
Stipendiater genom medel från Milli 

och Carl Palmérs Testamentsfond är 

i år Jovany Avalos, Vi Hornstull, avdel-

ningschefsutbildning; Joakim Axelsson,

Vi Älvsjöhallen, butikschefsutbildning;

Patrik Betzholtz, ICA Nära Skarpnäck,

butiksledarutbildning; Therese Björkhed,

ICA Nära Rudboda, butiksledarutbildning;

Paula Castope, ICA Kvantum Tyresö,

frukt o grönt steg 2; Sandra Fahlén, 

ICA Kvantum Tyresö, frukt o grönt steg 2;

Staffan Ferbe, Vi Favoriten Åkersberga,

butikschefsutbildning; Ann-Sophie

Fransson, Vi Hornstull, butikschefs-

utbildning; Philip Gander, Vi Sabis

Blackeberg, avdelningschefsutbildning;

Fredrik Kjellberg, ICA Kvantum Kungens

Kurva, Svenska Handels butikschefs-

utbildning; Helena Krook, ICA Kvantum

Tyresö, personlig utveckling; Christoffer

Löfqvist, ICA Supermarket Täby Kyrkby,

företagsledarutbildning; Susanne

Rikner, ICA Kvantum Sickla, ledarut-

veckling; Malin Skoglund, ICA Kvantum

Sickla, butiksledarutbildning; Azra

Stricovic, ICA Supermarket Sigtuna,

butiksledarutbildning; Joakim Sundberg,

ICA Kvantum Haninge, frukt o grönt 

steg 2; Catrine Törnestam, ICA Kvantum

Tyresö, delikatess och Fredrika Wahl-

ström, Vi Arno Livs, köttutbildning.

Stipendiat genom medel från

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendie-

fond är Nina Jonsson, ICA Kvantum

Haninge, frukt o grönt steg 2.  ●

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET OCH VÅRFESTEN

Nytt stipendierekord: 1,6 miljoner!
Det blev även i år stipendierekord för SLHFs butiker – 1,6 miljoner kronor, nästan 300 000 kronor mer än i fjol!

Avsändare: 
Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

Utbildningsstipendierna delades ut i samband med SLHFs årsmöte på Berns Salonger. 24 av de totalt 46 stipendiaterna är kvinnor. 

STOCKHOLMSHANDLAR’N GES UT AV STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING (SLHF)

Telefon: 08-441 79 50. Fax: 08-441 79 51. Post- och besöksadress: Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm. 
VD: Ragnar Fransson 08-441 79 52. Chefsjurist: Kjell Jönsson 08-441 79 53. Ekonomiassistent: Eva Holmström 08-441 79 54. Konsult: Thomas Sundblom 
08-441 79 55. E-post: förnamn@slhf.nu alternativt info@slhf.nu Webbsajt: www.slhf.nu  Ansvarig utgivare för Stockholmshandlar’n: Ragnar Fransson. 
Redaktör: Hasse Sandlund, Sandlund Information, hasse@sandlund-info.se  Grafisk produktion: Ellens Byrålåda, Västerås. 

Sigurd Johansson tog pengar ur egen
ficka för att hans fond skulle kunna 
dela ut ett stipendium även i år. För det
fick han en extra hjärtlig kram av mot-
tagaren av stipendiet, Nina Jonsson.


